
คูมอืการชาํรัภาษ ี  
องคการบรหิารสวนตาํบลกาญจนา 
อาํเภอเมอืงแพร   จะงหวะดแพร 

 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร!างอย"างอ่ืนๆ กับท่ีดิน ซ่ึงใช!
ต"อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร!างนั้น     
 

ข้ันตอนการยื่นแบบและชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
1) การย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี                            
 1. ผู!รับการประเมิน (เจ!าของทรัพย/สิน) จะต!องยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ/ ของทุกป6 
 2. เม่ือพนักงานเจ!าหน!าท่ีได!รับแบบพิมพ/ ภ.ร.ด. 2 จากผู!รับประเมินแล!ว จะตรวจสอบความถูกต!องและ
ประเมินค"าภาษีโรงเรือนฯ ภายใน 30 วัน   นับจากวันท่ีได!รับแบบพิมพ/ ภ.ร.ด.2 
 3. กรณีท่ีพนักงานเจ!าหน!าท่ีตรวจสอบแล!ว เห็นว"ามีความจําเป>นให!ผู!รับประเมินแสดงรายการเพ่ิมเติม
ละเอียดยิ่งข้ึน หรือเรียกให!นําพยานหลักฐานมาสนับสนุนข!อความในรายการนั้น ผู!รับประเมินต!องรีบดําเนินการ
ภายใน 10 วันนับจากวันท่ีได!รับแจ!ง  
2) การชําระเงินค#าภาษี    
 เม่ือผู!ประเมิน (เจ!าของทรัพย/สิน) ได!รับใบแจ!งการประเมินค"าภาษี (ภ.ร.ด.8) จะต!องชําระค"าภาษี ณ กอง
คลัง ภายใน 30 วัน  นับถัดจากวันท่ีได!รับแจ!งการประเมิน  
3) การอุทธรณ(ภาษี 
 กรณีท่ีผู!รับประเมินไม"พอใจในการประเมินค"าภาษีให!ยื่นคําร!องต"อเจ!าพนักงานผู!มีอํานาจภายใน วัน นับแต"
วันท่ีได!รับแจ!งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)  
 หากผู!รับประเมินไม"ยื่นคําร!อง (ภ.ร.ด.9) ภายในกําหนดจะ หมดสิทธิ์ท่ีจะให!พิจารณาการประเมินใหม" 
4) อัตราค#าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 ผู!รับประเมินจะต!องเสียค"าภาษีในอัตราร!อยละ 12.5 ของค"ารายป6 
5) การไม#ย่ืนแบบและชําระภาษีภายในกําหนด  
 1. ผู!ใดละเลยไม"ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีภายในกําหนด ผู!นั้นจะมีความผิดต!องระวางโทษปรับไม"
เกินสองร!อยบาท  และพนักงานเจ!าหน!าท่ีมีอํานาจประเมินย!อนหลังได!ไม"เกิน 10 ป6 
 2. กรณียื่นแบบไม"ถูกต!องตามความจริงหรือไม"บริบูรณ/ พนักงานเจ!าหน!าท่ีมีอํานาจประเมินย!อนหลังได!ไม"
เกิน 5 ป6  
 3. กรณีท่ีผู!รับประเมินไม"ชําระค"าภาษีภายในกําหนดระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด จะต!องเสียเงินเพ่ิมดังนี้                               
  (1) ถ!าค!างชําระไม"เกิน 1 เดือน นับแต"วันท่ีพ!นกําหนดให!เพ่ิมร!อยละ 2.5 ของค"าภาษีท่ีค!าง  
  (2) ถ!าเกิน 1 เดือนแต"ไม"เกิน 2 เดือน ให!เพ่ิมร!อยละ 5 ของภาษีท่ีค!าง 
  (3) ถ!าเกิน 2 เดือนแต"ไม"เกิน 3 เดือน ให!เพ่ิมร!อยละ 7.5 ของภาษีท่ีค!าง  
4) ถ0าเกิน 3 เดือน แต#ไม#เกิน 4 เดือน ให0เพ่ิมร0อยละ 10 ของภาษีท่ีค0าง 



ภาษีบํารุงท0องท่ี  
 ท่ีดินท่ีต!องเสียภาษีบํารุงท!องท่ี   คือ   ท่ีดินทุกประเภทไม"ว"าจะมีเอกสารสิทธิ์หรือไม"มีเอกสารสิทธิ์เป>นท่ีว"า
เปล"าหรือสิ่งปลูกสร!างอยู"หรือไม"   และไม"ว"าจะใช!เพาะปลูกเลี้ยงสัตว/ หรืออยู"อาศัยให!ผู!อ่ืนเช"าหรือใช!ประโยชน/เองก็
ตาม ท่ีดินท่ีต!องเสียภาษีบํารุงท!องท่ีเองนั้น นอกจากพ้ืนท่ีท่ีดินท่ัว ๆ ไปแล!ว ยังหมายความรวมถึง พ้ืนท่ีท่ีเป>นภูเขา
และแม"น้ําด!วย 
 

ข้ันตอนการชําระภาษีบํารุงท0องท่ี 
1) การย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี  
 ให!เจ!าของท่ีดินซ่ึงมีหน!าท่ีต!องเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี (ภ.บ.ท.)   ณ  กองคลัง  องค/การ
บริหารส"วนตําบลกาญจนา  ทุกรอบระยะเวลา 4 ป6    กรณีบุคลใดเป>นเจ!าของท่ีดินข้ึนใหม"หรือจํานวนเนื้อท่ีดินเดิม
เปลี่ยนแปลง ให!เจ!าของท่ีดิน ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีเป>นเจ!าของท่ีดินข้ึนใหม"  หรือ
จํานวนเนื้อท่ีดินได!มีการเปลี่ยนแปลง 
2) การชําระเงินค#าภาษี 
 ผู! มีหน!า ท่ี เสียภาษีจะต!องชําระเงินค"าภาษีบํารุ งท!อง ท่ีภายในวันท่ี  30 เมษายน ของทุกป6 
3) การไม#ย่ืนแบบและขําระภาษีภายในกําหนด 
 กรณีท่ีผู!มีหน!าท่ีเสียภาษีไม"ยื่นแบบภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดจะต!องเสียเงินเพ่ิมอีกร!อยละ 10 ของ
จํานวนเงินค"าภาษี  
 กรณีท่ีผู!มีหน!าท่ีเสียภาษีไม"ชําระภาษีภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด จะต!องเสียเงินเพ่ิมอีกร!อยละ 2 
ของจํานวนเงินค"าภาษี 
 

หลักฐานท่ีต0องนําไปชําระภาษีท0องถิ่น 
1. หลักฐานแสดงความเป>นเจ!าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย/สิน เช"น 
 - โฉนดท่ีดิน น.ส. 3, น.ส. 2, ส.ค. 1 หรืออ่ืน ๆ (กรณีเสียภาษีบํารุงท!องท่ี) 
 - ใบอนุญาตปลูกสร!าง, สําเนาทะเบียนบ!าน หลักฐานการซ้ือขายหรือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูก
สร!าง (กรณีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน) 
 - ภาพถ"าย หรือรูปแบบขนาดความกว!าง ยาว และลักษณะข!อความของปKาย (กรณีเสียภาษีปKาย) 
2. ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท!ายท่ีเคยชําระภาษีฯ ไว! 
3. สําเนาทะเบียนบ!านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข!าราชการ รัฐวิสาหกิจ 
4. หนังสือแจ!งจาก อบต.กาญจนา (ถ!ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาษีป4าย  
 "ปKาย" หมายความว"า ปKายแสดงชื่อ ยี่ห!อ หรือเครื่องหมายท่ีใช!ในการประกอบการค!า หรือประกอบกิจการอ่ืน
เพ่ือหารายได! หรือโฆษณาการค!า หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได! ไม"ว"าจะได!แสดงหรือโฆษณาไว!ท่ีวัตถุใดๆ ด!วยอักษร 
ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึกหรือทําให!ปรากฎด!วยวิธีอ่ืน 
 

ข้ันตอนการชําระภาษีป4าย 
1) การย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี 
 การยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี ผู!เป>นเจ!าของปKายหรือผู!ครอบครองปKายจะต!องยื่นแบบ ภ.ป. 1 ภายใน
วันท่ี 31 มีนาคมของทุกป6 กรณีท่ีติดต้ังปKายใหม" หรือเปลี่ยนแปลงข!อความของปKายใหม" จะต!องยื่นแบบ ภ.ป. 1 
ภายใน 15 วัน แนบแต"วันท่ีติดต้ังใหม" หรือเปลี่ยนแปลงข!อความของปKายใหม" 
2) การชําระเงินค#าภาษี 
 1. ผู!เป>นเจ!าของปKายหรือผู!ครอบครองปKายต!องชําระค"าภาษีภายใน 15 วัน นับแต"วันท่ีได!รับแจ!งการประเมิน 
 2. กรณีท่ีเจ!าของปKายยื่นแบบ (ภ.ป. 1) แสดงรายการไว!ถูกต!องครบถ!วน และพนักงานเจ!าหน!าท่ีได!ตรวจสอบ
แล!วถูกต!องจะแจ!งการประเมินและชําระภาษีในวันท่ียื่นแบบฯ ได! 
3) อัตราค#าภาษีป4าย 
 - ปKายประเภทท่ี 1 หมายถึง ปKายท่ีมีอักษรไทยล!วนให!คิดอัตรา 3 บาท ต"อ 500 ตารางเซนติเมตร 
 - ปKายประเภทท่ี 2 หมายถึง ปKายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรต"างประเทศ หรือปนกับภาพและเครื่องหมายอ่ืน
ให!คิดอัตรา 20 บาทตอ 500 ตารางเซนติเมตร 
 - ปKายประเภทท่ี 3 หมายถึง (ก) ปKายท่ีไม"มีอักษรไทย ไม"ว"าจะภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม" หรือ (ข) 
ปKายท่ีมีอักษรไทยบางส"วนหรือท้ังหมดอยู"ใต!หรือตํ่ากว"าอักษรต"างประเทศให!คิดอัตรา 40 บาท ต"อ 500 ตาราง
เซนติเมตร เม่ือคํานวณพ้ืนท่ีของปKายแล!วถ!ามีอัตราตํ่ากว"าปKายละ 200 บาท ให!เสียภาษีปKายละ 200 บาท 
4) การไม#ย่ืนแบบและชําระภาษีภายในกําหนด 
 - ผู!เป>นเจ!าของปKายรายใดไม"ยื่นแบบภายในกําหนดจะต!องเสียเงินเพ่ิมอีกร!อยละ 10 ของค"าภาษี 
 - ผู!มีหน!าท่ีเสียภาษีจะต!องแสดงหลักฐานการเสียภาษีปKายไว! ณ ท่ีเปNดเผยในสถานท่ีประกอบการค!าหรือ
ประกอบกิจการ 

                                                                   

 
 

ติดต#อได0ท่ี  งานจัดเก็บรายได0  กองคลัง  องค(การบริหารส#วนตําบลกาญจนา 
โทรศัพท(   0 – 5465 – 1071   ต#อ 14   โทรสาร  0 – 5465 – 1072 


